
                   

                  

                             ΔΡΟΣΙΑ,                 23 /04/ 2021
              Αρ. Πρωτ.:            -   14342     -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 

ΕΡΓΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 500.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»: 212.430,60€
ΚΑ: 64.7331.0003
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ: 287.569,40€
ΚΑ: 30.7331.0003
ΧΡΗΣΗ: 2021
CPV : 
45300000-0 (Εργασίες κτηριακών εγκαταστάσεων)
45214200-2 (Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτήρια)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΟΥ

       Ο Δήμος Διονύσου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για το Έργο : 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147  Α’)
και τους όρους της εγκεκριμένης με την υπ’ αριθμ.  154/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ.
Διονύσου διακήρυξης (ΑΔΑ: 6ΟΠΖΩ93-Ο2Λ).  

1. Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας στο Γυμνάσιο Άνοιξης και
στο Γυμνάσιο Δροσιάς μέσω παρεμβάσεων στα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα και το κέλυφος
των  κτιρίων.  Συγκεκριμένα  θα  εκτελεστούν  για  το  Γυμνάσιο  Άνοιξης:  Αντικατάσταση  των
κουφωμάτων  με  νέα  συστήματα  χαμηλού  συντελεστή  θερμοπερατότητας,  παρεμβάσεις  στο
σύστημα  θέρμανσης  του  κτιρίου  (αλλαγή  λέβητα,  κυκλοφορητή  και  τοποθέτηση  συστήματος
αντιστάθμισης), αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης (LED). Για το
γυμνάσιο  Δροσιάς  :  Αντικατάσταση  των  κουφωμάτων  με  νέα  συστήματα  χαμηλού  συντελεστή
θερμοπερατότητας, τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσοψης, θερμομόνωση δώματος,
αντικατάσταση λέβητα, αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης (LED).
Με  την  εφαρμογή  τα  παραπάνω  προτάσεων  και  τα  δύο  σχολεία  θα  αναβαθμιστούν  κατά  δύο
ενεργειακές κατηγορίες, από Δ σε Β.

2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/05/2021, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10.00πμ .

3. Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης   των  προσφορών  ορίζεται  η
25/05/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00πμ ,
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί  η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και
η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5)
τουλάχιστον  εργάσιμες  ημέρες  πριν  τη  νέα  ημερομηνία,   και  αναρτάται  στο  ΚΗΜΔΗΣ  ,  στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στο  ελεύθερα προσβάσιμο χώρο
του  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  και  στη  νέα  αυτή  ημερομηνία  δεν  καταστεί  δυνατή  η  αποσφράγιση  των
προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων
κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων .

4. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου χωρίς το Φ.Π.Α ανέρχεται σε 403.225,81 Ευρώ και
με Φ.Π.Α 24%  σε  500.000,00 ΕΥΡΩ  εκ των οποίων Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.
+Ο.Ε.) 52.627,11€ και Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 51.749,99€, Αναθεώρηση 35,89€, Απολογιστικά 6.440,00€. 

5. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν (σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα κριτήρια επιλογής
των άρθρων 22Β-22Δ της αναλυτικής διακήρυξης):
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης και που είναι
εγκατεστημένα: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και  κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν  απαιτείται  από  τις  εν  λόγω  ενώσεις  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή  για  την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την
ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
Κριτήρια  επιλογής:     Όσον  αφορά  την  κατάλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση
εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π., ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ οφείλονται ως ελάχιστες
προϋποθέσεις τα παρακάτω, (υπό το πρίσμα των μεταβατικών διατάξεων του άρθου 65 παρ.1 του
Π.Δ. 71/2019- ΦΕΚ 112/Α/03-07-2019, όπως ισχύουν: 
ΟΙΚ  O  ΔΟΜΙΚΑ  - 
Δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α’ βαθμίδας και έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β’ βαθμίδας ή  Δύο (2) τεχνικούς
Μ.Ε.Κ.  Β’ βαθμίδας ή Έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ.  Γ’ βαθμίδας  
ή για ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ –
Έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β’ βαθμίδας  ή  Δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ.  Α’ βαθμίδας 
 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: 
Έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α’ βαθμίδας.
Πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής  διαχείρισης: Κάθε
οικονομικός φορέας που συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων θα
πρέπει να διαθέτει και να συμπεριλάβει επί ποινή αποκλεισμού στον αντίστοιχο φάκελο υποβολής
της προσφοράς του τα ακόλουθα πιστοποιητικά εν ισχύ:

• ISO 9001:2015 Σύστημα Διασφάλισης ποιότητας ή ισοδύναμο.
• EN ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης ή ισοδύναμο

• ΕΛΟΤ 1801:2008/ΒS OHSAS 18001:2007 Σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην
εργασία ή ισοδύναμο.

6. Οι  προσφορές   υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερομένους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr του  ΕΣΗΔΗΣ  (αριθμός  έργου  117748),  μέχρι  την  καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο
του υποσυστήματος.  Για  τη  συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί
φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) 

7. Κριτήριο  για  την  ανάθεση  της  Σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) . Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το
σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 95 παρ. 2α του ν.  4412/2016 (όπως
ισχύει σήμερα).

8. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ
5070494   με  το  ποσό  212.430,60  ευρώ (ΚΑ:  64.7331.0003),  σύμφωνα  με  την  υπ’  αρ.  πρωτ.
3208/26-10-2020  απόφαση  ένταξης  του  Περιφερειάρχη  Αττικής  και  από  πιστώσεις  του  Δήμου
Διονύσου- Ίδιοι Πόροι  [ΚΑ: 30.7331.0003, οικονομικού έτους 2021 με πίστωση 287.569,40 ευρώ ]

9. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς,  κατά τους  όρους της  παρ.  1 α) του άρθρου 72 του  ν.4412/2016,  εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής  που  ανέρχεται  στο  ποσό  των  8.064,52  €,  χρόνου  ισχύος (9)  μηνών και  τριάντα
ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι 18/02/2022.

10. Προσφέρεται  ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της
σύμβασης στον  ειδικό,  δημόσια  προσβάσιμο,  χώρο  “ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί”  της  πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής  www.  dionysos  .gr  . 

11. Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως,  ήτοι  έως την 06/05/2021  και  ώρα 14:00  η  αναθέτουσα αρχή
παρέχει  σε  όλους  τους  προσφέροντες  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης
συμπληρωματικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  προδιαγραφές  και  οποιαδήποτε  σχετικά
δικαιολογητικά, το αργότερο στις 14/05/2021.

                                                                                                                    Διόνυσος ,         23  /04/ 2021
O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό  154/2021  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6ΟΠΖΩ93-Ο2Λ).
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